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Van Dale:

(bijvoeglijk naamwoord)
1 behorend tot de Griekse of Romeinse oudheid
2 uit vroeger tijden stammend en toch niet verouderd: klassieke muziek
3 voorbeeldig in zijn soort: een klassiek voorbeeld

Wikipedia: 

Klassiek kan verwijzen naar:
- iets uit het verleden dat een alom bekend en uniek symbool of icoon geworden is: een klassieker
- klassieke muziek
- iets dat te maken heeft met de klassieke oudheid van de Grieken en Romeinen

of meer speciaal met de klassieke periode in de Griekse geschiedenis (circa 500-323 v.Chr.)
- klassiek, een spelvorm in het dammen

Woordenboeken.nu:

- van de antieke oudheid; antiek; uit de Griekse en Romeinse Oudheid
- voorbeeldig in zijn soort, met blijvend gezag. "een klassiek boek“
- volgens de traditie; traditioneel, niet vernieuwend; onveranderlijk; traditioneel. Synoniemen: traditioneel,  

conventioneel, stereotiep

klas·siek



(neo)clas·si·cis·meVan Dale:

(het; o) 1 richting in de kunst die de Griekse en Romeinse oudheid navolgt

Wikipedia:

een beweging, die tussen ca. 1640 en 1720 een terugkeer naar de klassieke 
Griekse en Romeinse voorbeelden voorstond. De grote meesters van de 
renaissance dienden ook in hoge mate als voorbeeld voor de classicisten. Het 
classicisme behoort qua tijd tot de stijlperiode van de barok, hoewel het zich 
daar in zekere zin tegen afzet. 

Woordenboeken.nu:

bepaalde stijl in kunst; periode in de kunst
Synoniemen: neoclassicisme

Wikipedia: Het neoclassicisme was aan het eind van de 18e en het begin van 
de 19e eeuw een stroming in de kunst, waarin opnieuw de vermeende 
puurheid van de klassieken werd nagestreefd. Men richtte zich daarbij met 
name op de (bouw)kunst van de oude Grieken en Romeinen. 



mo·dern
Van Dale:

(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 tot de nieuwere tijd behorend
2 op de manier van onze tijd

Wikipedia:

kan verwijzen naar: nieuw of eigentijds

Woordenboeken.nu:

- van deze tijd; modern; passend bij deze tijd
"moderne gebruiken/opvattingen"
Synoniemen: nieuwerwets, eigentijds
- van de nieuwere tijd
"de moderne talen"
- van deze tijd, volgens de laatste mode
"Dat is een modern huis.“



mo·der·nis·me

Van Dale:

(het; o) 1 de geest van het nieuwe in maatschappij, kunst enz.

Wikipedia:

het totaal van vernieuwende stromingen in de kunsten in de 
westerse maatschappij die vanaf het eind van de 19e eeuw 
opkwamen als reactie op het estheticisme en realisme in de 
toenmalige kunst.

Woordenboeken.nu:

stroming die streeft naar vernieuwing



post·mo·der·nis·meVan Dale:

1 bouwkunde stroming in de architectuur van de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw, die ernaar 
streeft om zich te bevrijden van het rigide functionalisme van de voorafgaande halve eeuw, en om, met 
behoud van de 20e-eeuwse technische verworvenheden, terug te grijpen naar de vroegere stijlen
2 filosofie, esthetica cultuurstroming aan het eind van de jaren 70 van de twintigste eeuw die een princi-
pieel eclecticisme huldigt, zich o.a. manifesterend in het negeren van het onderscheid tussen hoge en la-
ge cultuuruitingen en het anarchistisch combineren van elementen uit velerlei stromingen, genres, stij-
len, technieken en media

Wikipedia:

de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en 
esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft. (…) In de kunsten gaat het om een 
principieel eclectische stroming die het onderscheid tussen lage en hoge cultuurproductie 
veronachtzaamt en zich bedient van ironische of anarchistische combinaties van elementen uit 
verschillende stijlperioden, stromingen, genres, media en technieken die voorheen onverenigbaar 
werden geacht. Postmodernisme wordt gezien als een reactie op het modernisme, als een voortzetting 
in radicaliserende zin van het modernisme, en ook als een combinatie van beide

Woordenboeken.nu:

bepaalde cultuurstroming



he·den·daags

Van Dale:

(bijvoeglijk naamwoord) 
1 tegenwoordig: de hedendaagse mode. Hedendaagse dingen zijn modern en van deze tijd

Wikipedia:

- iets dat gebeurt in het heden
- iets moderns

Woordenboeken.nu:

- modern; eigentijds; passend bij deze tijd. "hedendaags(e) Nederlands/kunst/muziek/architectuur"
Synoniemen: contemporain, eigentijds, actueel, tegenwoordig
- gangbaar in de huidige tijd
"Het hedendaagse taalgebruik verschilt sterk van dat van Couperus."



Klassiek Classicistisch Modernistisch Postmodernistisch Hedendaags



I.
KLASSIEK
en de

CLASSICISMES

Schoonheid 

als een

Absolute waarde



Schoonheid = Proportio (Pythagoras ca. 572 - ca. 500 v.Chr.)

Er is een verband tussen schoonheid en waarheid. Vaste 
vormen, vaste patronen en vaste verhoudingen maken m.a.w. 
een beeld niet alleen mooi maar ook ‘waar’.

Begrippen als symmetrie, harmonie en ook gulden snede 
krijgen de kracht van de wet. 



Kouros, 590-580 v. Chr, marmer, 
Metropolitan NY, h 193

Kritiosboy, ca. 490-80 v. Chr., 
1,17m, marmer, Acropolis 
museum Athene

Apollo belvedere, Vaticaan, 
Romeinse kopie. Origineel 4e E

GRIEKS ARCHAÏSCH 6eE v. Chr. KLASSIEK 5eE v. Chr. HELLENISTISCH 323 – 30 v Chr. 



Peplos Kore, wschl. godin Athena of Artemis, ca. 
530 BC, H. 120 cm. Reconstructie in kleur

GRIEKS ARCHAÏSCH 6eE v. Chr. 

PRAXITELES, Aphrodite van Cnidus, 360 c Chr.

KLASSIEK 4eE v. Chr. HELLENISTISCH

Venus van Milo, ca 130 v. Chr., Louvre, 2m



MICHELANGELO PISTOLETTO, Venus van de vodden, 1967

GIULIO PAOLINI, Mimesi, 1975, gips, h 213 cm
INTERPRETATIES IN DE 20ste EEUW



DALI, Venus de Milo with Drawers, 1936, The Art Inst. 
Of Chicago, h 98 cm (Surrealisme)

Sophia ‘Eternity Today’ collection, 
designed by Greec designer 
Alexandra. The precious classical 
heritage takes the shape of 
modern unique handmade objects.

INTERPRETATIES IN DE 20-21ste EEUW



MICHELANGELO, David, 1501 – 1504, 
Accademia, Florence, h. 415 cm 

VROEGRENAISSANCE 15e E HOOGRENAISSANCE 16E E BAROK 17e E 

DONATELLO, David, 1444 – 1446, 
brons, 158 cm, Bargello, Florence

BERNINI, David, 1624, Galleria 
Borghese Rome, h. 170 cm



BANKSY, David Suicide Bomber, h. 160 cmMICHELANGELO, David, 1501 – 1504, Accademia, Florence, h. 415 cm



Augustus van de Primaporta, 1ste E, 
Vaticaanse Musea, 2,08 m

ROMEINS (500 v.C.- 476) 



ROMEINS (500 v.C.- 476) 
Hercules, 69-96, Metropolitan NY

Keizer Claudius als Jupiter, 1ste E, Vaticaanse musea, Rome



ACADEMISME - CLASSICISME 17e E 



1648, Parijs

Oprichting van de 
“Académie Royale de Peinture
et de Sculpture”

Nicolas Langlois (1640-1703) Expositie in de galerie van het Louvre



POUSSIN, Bacchanaal voor een buste van Pan, 1634-35, National Gallery, Londen, 100 x 143 cm

CLASSICISME 17e E 

“Het hoogste doel van de 
schilderkunst is het uitbeelden van 
edele en ernstige menselijke 
handelingen.”

“Handelingen moeten op logische, 
strenge wijze gepresenteerd 
worden, niet zoals ze zich in 
werkelijkheid afspelen, maar zoals 
het zou zijn indien de natuur 
volmaakt was.”

NICOLAS POUSSIN



HOUDON, Saint Jean-Baptiste, 1766-1767, Gips wit
geschilderd, H 169cm, Rome, Galleria Borghese

NEOCLASSICISME eind 18e E - 19e E 

CANOVA, Napoleon Bonaparte, 1809-11, 
Apsley House, London, H 345 cm

LOUIS MICHEL VAN LOO, Louis XV Roi de France 1710-
1774, Château de Versailles, 227 x 184 cm



JOHAN WINCKELMANN (1717 – 1768) Grondlegger van de archeologie en de kunstgeschiedenis

Griekse kunst is de belichaming van de ware, vrije en integere menselijke natuur.

Klassiek = Edele eenvoud en stille Grootsheid

“De universele voortreffelijkheid van de 

Griekse meesterwerken bestaat tenslotte 

uit een edele eenvoud en stille grootsheid, 

zowel in houding als in uitdrukking. Zoals 

de diepte van de zee, ook al gaat het 

oppervlak nog zo te keer, altijd in rust is, zo 

ook laat de expressie van de Griekse 

beelden ondanks alle emoties een grote en 

stabiele ziel zien.” 

NEOCLASSICISME eind 18e E - 19e E 



Voor Johann Joachim Winckelmann was de Apollo van Belvedere

het summum en meest sublieme beeld van de Griekse kunst. 

Griekse meesterwerken tonen niet enkel de natuur op hun mooist, 

maar ook zuiver geestelijke schoonheid. 
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Salon in Parijs, 1890



JACQUES LOUIS DAVID, De eed van de Horatiërs 1784, Louvre, 329.8 x 424.8 cm

NEOCLASSICISME eind 18e E - 19e E 



IDEALISEREND SOCIAAL REALISME EIND 19e ECONSTANT MEUNIER, De 
Buildrager, ca. 1890, brons, 
levensgroot, Suikerrui Antwerpen

27

De Puddeler, 1886, Collectie M Leuven

De Smid, 1886. Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten



Matrasdrager, 2001, cement, 
schuimrubber, 203 x 108 x 175 cm Waterdrager, brons, 1999PHILIP AGUIRRE Y OTEGUI (B, 1961) 

MODERN VEREENVOUDIGD MET EEN KLASSIEKE TINT



ARNO BREKER, ‘Bereidheid’, 1939, Brons, H. 120 cm, 
Museum Arno Breker, Schloss Nörvenich

20ste E - jaren ‘30 
FASCISTISCH CLASSICISME IN Duitsland

JOSEF THORAK, Kameraadschap, 1937



Foro Italico, Stadio dei 
Marmi, 1932, ENRICO DEL 
DEBBIO

20ste E - jaren ‘30 
FASCISTISCH CLASSICISME 

IN ITALIË



Foro Italico, Stadio dei Marmi, 1932, ENRICO DEL DEBBIO



Sociaal-realistische allegorieën rond het 
paleis voor Cultuur en Wetenschap in 
Warshau. Verwijderd in 2015 

Arbeider en Kolchozevrouw, Moskou 1937

20ste E - jaren ‘30 
SOCIALISTISCH CLASSICISME SOVIETUNIE


